Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

Výsledky projednání bodů programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 5/2020 konaného dne 25.6.2020
1. Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2019 a Zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Hovorčovice za rok 2019, obojí v rozsahu uvedeném v příloze tohoto zápisu z jednání
zastupitelstva obce a na základě projednání těchto dokumentů souhlasí s celoročním hospodařením
obce v roce 2019 bez výhrad.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze tohoto
zápisu z jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce
a) souhlasí se závěrem poptávkového řízení na zhotovitele projektové dokumentace a inženýringu
stavebního povolení pro objekt čp. 327, Hovorčovice a potvrzuje výběr vítězné nabídky
společnosti Hlaváček - architekti, s.r.o., Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6, IČ 25926497,
b) zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání a podpisu smlouvy o dílo na zhotovitele
projektové dokumentace a inženýringu stavebního povolení pro objekt čp. 327 Hovorčovice s tím,
že termíny plnění a cena za dílo bude ve smlouvě v souladu s obsahem vítězné nabídky a
zadáním poptávkového řízení
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s odpisem pohledávky obce za provedení rozvodů elektro v objektu U
Rybníka č.ev.7, Hovorčovice, z důvodu sociální situace majitele objektu a vzhledem k nedostatku
dokladů potřebných k vymáhání pohledávky po původním zhotoviteli p. Jiřím Bakkalovi, IČ:70582068.
5. Zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí
a) návrh na pořízení změny č. 4 územního plánu Hovorčovice z vlastního podnětu,
b) návrh obsahu změny č. 4 územního plánu Hovorčovice dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;
II. schvaluje
a) pořízení změny č. 4 územního plánu Hovorčovice,
b) že pořizovatelem změny č. 4 územního plánu Hovorčovice bude Obecní úřad Hovorčovice, který
si zajistí splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem
Bočkem dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
c) že zodpovědným projektantem změny č. 4 územního plánu Hovorčovice bude Ing. Arch. Martin
Jirovský, Ph.D., MBA, DiS., jednatel společnosti ATELIER M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968, na
základě návrhu smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
d) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 4 územního plánu Hovorčovice bude starosta
obce, p. Jiří Novák;
III. ukládá
starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, pořízení změny č. 4 ÚP Hovorčovice tzv.
zkráceným postupem pořízení dle ust. § 55a-55c stavebního zákona.
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6. Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí podané informace k podmínkám architektonické soutěže na "Nové sídlo
obecního úřadu v Hovorčovicích" v místě Stará náves čp.1, Hovorčovice,
b) souhlasí s předloženými Podmínkami architektonické soutěže na "Nové sídlo obecního úřadu v
Hovorčovicích" v místě Stará náves čp.1, Hovorčovice, ve znění uvedeném v příloze tohoto
zápisu z jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu, aby zajistil jejich zveřejnění nejpozději
do 30.6.2020,
c) souhlasí s navýšením odměn pro uchazeče v architektonické soutěži na "Nové sídlo obecního
úřadu v Hovorčovicích" v místě Stará náves čp.1, Hovorčovice, na částku 300.000,-Kč,
d) souhlasí se zajištěním zpracovatele posudků energetické náročnosti budov k návrhům v
architektonické soutěži na "Nové sídlo obecního úřadu v Hovorčovicích" v místě Stará náves
čp.1, Hovorčovice a pověřuje starostu, aby bezodkladně zajistil výběr tohoto zpracovatele.

7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace uvedené v zápise z tohoto jednání
zastupitelstva obce ve věci poptávkového řízení na dodavatele tabulí pro Hovorčovickou naučnou stezku
a pověřuje starostu, aby výsledky řízení předložil ke schválení na jednání zastupitelstva obce v září
2020.
8. Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí podané informace k poptávkovému řízení na zhotovitele přípojek inženýrských
sítí pro objekt MŠ Lánská, uvedené v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a schvaluje
výběr vítězné nabídky společnosti Oltex, s.r.o., Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ 25692437,
b) zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na zhotovitele přípojek inženýrských sítí pro objekt
MŠ Lánská ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2020 ve
znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho jednání
8.6.2020, doplněné o závěry zastupitelstva obce k jednotlivým bodům, uvedené v zápise z tohoto
jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu a místostarostu, aby dle těchto závěrů postupovali.
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11. Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí informace v příloze důvodové zprávy o stavu plnění usnesení z předchozích
jednání zastupitelstva obce v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) bere na vědomí informace starosty a místostarosty k ostatním záležitostem uvedeným v bodě 11
zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
c) bere na vědomí podané informace o výběru kandidátů na přísedící okresního soudu Praha východ za obec Hovorčovice a pověřuje starostu, aby okresní soud Praha - východ písemně
informoval, že na danou funkci se v obci Hovorčovice nikdo nepřihlásil,
d) zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace ve věci „Výzva k uctění památky Milady
Horákové u příležitosti 70. výročí justiční vraždy“ souhlasí, aby obec Hovorčovice tuto výzvu
podpořila a pověřuje místostarostu, aby tuto podporu obce vyjádřil ve dnech 26.6. a 27.6.2020
vyvěšením černého praporu, sdílením na sociálních sítích a vyvěšením plakátu na vývěsce
obce .

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Hovorčovice 26.6.2020

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

